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 2 (05) أضواء البيان

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

 : -رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي
أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع  :المسألة الثالثة"

أنه يجوز  :الثاني ،اأنه ال يجوز مطلق   :األول ،وهو مذهب الجمهور ومقابله ثالثة أقوال ُأَخر
 عكس هذا وهو جوازه في ما :الثالث ،في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعاّم والمطلق

لى هذه األقوال  ."له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو أبعدها وا 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

وأما تأخيره إلى وقت الحاجة  ،أجمعين، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فقد تقدم أنه ال يجوز
ألنه ال يعرف معه نص مجمل نزل بيانه معه في آية  ؛جمل والمبينفهذا هو مقتضى وجود الم

ا تأخير البيان أما كونه ال يجوز مطلق   ،واحدة إنما ينزل المجمل ثم ينزل بيانه عند الحاجة إليه
إلى وقت الحاجة يعني يلزم عليه أن يكون البيان مع اإلجمال في آية واحدة وهذا ال قائل به وال 

 ،يجوز في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلق ،وال من الواقعحظ له من النظر 
ص والمطلق يأتي ثم يرد المقي ِّد كلها ال تأتي إال في  ،العام يأتي ثم بعد ذلك يرد المخص ِّ

ص المتصل كاالستثناء مثال   وأما ما عدا ذلك فيأتي المجمل ثم يأتي بيانه عند  ،يأتي معه المخص ِّ
 ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده وهكذا. ،ويأتي العام ثم يرد عليه ما يخصصه ،الحاجة إليه

  طالب: ..........
أن المحرم ال يلبس الخف ال -عليه الصالة والسالم-ن النبي مسألة قطع الخف للمحرم بي   :يقول

وهذا البيان  ،أال يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا بي ن يلبس الخف إال  
ثم في يوم عرفة ذكر أن المحرم ال يلبس الخف إال أال يجد  ،حصل أين؟ حصل في المدينة

ولذا يختلف أهل العلم في قطع الخف لمن ال يجد  ؛نعلين فيلبس الخفين من دون أمر بالقطع
المتأخرة  ومن قال بالرواية ،النعل من قال بالرواية المقي دة مع أنها متقدمة قال ال بد من القطع

األولون الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد وهو األمر  ،واعتبرها ناسخة قال ال يحتاج إلى قطع
إذا ُبي ِّن في  ،بالقطع قالوا إنه تم البيان في أول مناسبة وال يحتاج أن يتكرر البيان في كل مناسبة

وأصحاب القول الثاني الذين يقولون إنه ال يحتاج إلى قطع قالوا نعم حصل  ،مناسبة واحدة كفى
ألنه في عرفة  ؛منها في الموضع األول الثاني أدعىالبيان لكن الحاجة إلى البيان في الموضع 

اجتمع الناس كلهم من سائر الجهات وتكامل الحاج بينما الذين حضروا خطبته األولى هؤالء أقل 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ا لألمر بكثير من أولئك  فمن لم يحضر يحتاج إلى بيان السيما وهم األكثر ورأوا ذلك ناسخ 
بالقطع مع أن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اتحد المطلق والمبين في الحكم والسبب أنه يحمل 

لكن إذا نظرنا إلى القرينة التي صاحبت القول أو دليل  ،عليه وهذا يؤيد قول من يقول بالقطع
جدنا أن هؤالء األمم وهذه الجموع الغفيرة تحتاج إلى بيان إضافة إلى أن القطع فيه القول الثاني و 

إتالف ونهينا عن إضاعة المال إلى غير ذلك من الحج التي قال بها أصحاب القول الثاني هذا 
ا، ال قائل به إذا حصل البيان مرة واحدة هل يلزم تكرار البيان في كل مناسبة؟ أبد   ،نوع من البيان

هل أهل  نعم قد يحتاج إلى البيان في مناسبة ثانية يعني كون أهل مكة مثال   ،فى وال يلزم تكرارهك
وقصروا الصالة في عرفة ومزدلفة؟ القائلون  -عليه الصالة والسالم-مع النبي  مكة جمعوا

لهم أتموا وال ما قال  ،كما قالها في الفتح يقولون ما نقل أنهم أتموا وال قال لهم أتموا فإنا قوم َسفر  
ان نُ  قل أنهم أتموا هل نقول أن هذا بسبب النسك وأنه يجمع ويقصر كل من حج ولو كان من سك 

أو نقول إنه للسفر وقد تم البيان في مناسبات كثيرة  ،عرفة ومنى من أجل الحج كما يقول الحنفية
من  هذا علىأن القصر والجمع من أجل السفر وأن الحاضر ال يجوز له أن يجمع وال يقصر و 
لكن في هذه  ،كان دون مسافة قصر ال يجمع وال يقصر بعرفة وقد تم البيان في مناسبات

ألنهم جموع غفيرة وفدت من جميع األقطار وال عرف أنه منهم من  ؛المناسبة الداعي قوي للبيان
ل كان دون مسافة القصر ومنهم من كان أبعد من مسافة القصر وال حفظ أنه قال لهم أتموا مث

هذه الصورة سواء بسواء مثل الصورة التي نحن فيها من قال ال يجمعون وال يقصرون قال 
خالص تم البيان وهم أهل حضر وهم حاضروا المسجد الحرام فال يجوز لهم أن يترخصوا 

والقائلون بأن  ،ألن الوصف المؤثر الذي علق عليه الترخص غير موجود عندهم ؛برخص السفر
بيان في هذا الموضع وال يكفي البيان األول مثل ما قيل في عدم القطع المسألة تحتاج إلى 

 فيه شيء؟ ،للخف سواء
  طالب: ..........

ا نجزم جزم   ا بأنها ما قيلت القيد ما قيل في عرفة وليقطعهما الخفين ما قيل ا تام  ال، ما نقلت أبد 
يظن باألمة أنها اتفقت على ا ولو قيل ما يظن باألمة كلها تضييعه ما يظن وال يجوز أن قطع  

لكن من يقول بحمل المطلق على المقيد يقول خالص تم البيان في  ،تضييع شيء من دينها
وفي مسائل كثيرة يتم البيان في موضعه وخالص ينتهي تقوم به الحجة وال يحتاج إلى  ،مناسبات

يعني ا ما بلغ كون البيان ما بلغ النص أحيان   ،كون البيان لم يبلغ كما أن النص قد ال يبلغ ،بيان
لما ذهبوا إلى أبي بكر وطلبوا  -رحمه هللا -فاطمة والعباس على ما سيأتي فيما يذكره المؤلف

نحن »خفي عليهم أن األنبياء ال يور ِّثون وال يوَرثون  -عليه الصالة والسالم-إرثهم من نبي هللا 
يرة على كبار الصحابة فليكن خفاء البيان في مثل خفي نصوص كث «معاشر األنبياء ال نورث
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ومن أسباب االختالف بين أهل  ،هذه اآلية أو في هذه الصورة من جنس خفاء النص الكامل
 يبلغ بعضهم وال يبلغ البعض اآلخر وللنظر في في مثل هذه المسألة مجال. ،العلم بلوغ الخبر

  طالب: ..........

؟  أي 
  طالب: ..........

 ؟هذا يفعل ماذاا لو كان النسك منها أحيان   افي النفس منه شيء مادام حاضر  وهللا
  طالب: ..........

هو صحيح أنه مخالفة يعني تبدو المخالفة ظاهرة حينما يقال أنه لم  ،وهللا في النفس منه شيء
ع من وهم جموع غفيرة لكن عدم الذكر ال يعني عدم الوقو  -عليه الصالة والسالم-يتم أحد خلفه 

تقرر  ،األمر الثاني أن عدم البيان في هذا الموضع ال يعني عدم البيان في مواضع أخرى  ،جهة
عند الناس واستقر عندهم أن الجمع والقصر للمسافر دون غيره أما كونه من أجل النسك فكل 

إذا أحرم المكي بمكة يجمع  ،من أحرم بنسك على هذا الكالم يجمع ويقصر ولو كان في بيته
ه أحد وال الحنفية الذين يقولون بأن الجمع والقصر ما قال ب ،قائل به الصر وهو ببيته هذا ويق

  للنسك.
  طالب: ..........

 زيادة حكم؟ كيف
  طالب: ..........

 للقطع. اإما أن يكون نسخ اظاهر  ليسهذا 
  طالب: ..........

 يراه؟  الوشيخ اإلسالم يرى القطع أو 
  طالب: ..........

 معنى أنه ليس بنسخ؟  ماالمذهب عند الحنابلة عدم القطع باعتبار أنه ناسخ معروف هذا لكن 
  طالب: ..........

 نقص في حكم؟  أوهو زيادة حكم 
  طالب: ..........

 .يعني استئناف إلغاء للحكم األول هذا هو النسخ 
 سم.

لى هذه األقوال أشار في المراقي بقوله:"  وا 
تــــــــأخيره لالحتجــــــــا  واقــــــــع                 

ـــــــذا كمـــــــانع                    . وبعضـــــــنا هـــــــو ل
. 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وقيــــل بــــالمنع بمــــا كــــالمطلق                 
ــبع  انطــق                    . ــدض ال ــم بعكســه ل ث

. 
 ،ا وخالف فيه بعضهمزه أيض  اأما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة فقال بع  العلماء بجو 

ا ألنه متعبد واحد   ال الفخر الرازي وابن الحاجب واآلمدي ال يجوز تأخير تبليغ القرآن قوال  وقد ق
 ."بتالوته

 وتأخيره حرمان للمكلفين بهذا التعبد.
وقال بع  أهل األصول قد ُيمنع  ،تبليغه بخالف غيره-صلى هللا عليه وسلم-ولم يؤخر "

تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان ُيخشى من تعجيله مفسدة قالوا فلو َأمر 
 ".بقتال أهل-صلى هللا عليه وسلم-

 فلو ُأمر.
بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك -صلى هللا عليه وسلم-فلو ُأمر "

قتالهم  -عليه الصالة والسالم-ولذلك لما أراد  ؛العدو إذا علم ويعظم الفسادللناس لئال يستعد 
لى هذا أشار في المراقي  ،عنهم حتى دهمهم وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهمقطع األخبار  وا 

 بقوله: 
وجــــــــائز عــــــــدم تبليــــــــغ لــــــــه                 

                  "ودرء مــــــــا يخشــــــــى أبــــــــى....  .
. 

 تعجيله.
"                 ............................

................... أبى تعجيله                    .
. 

لكن هذه مسألة افتراضية يعني ليست واقعة فيقرر لها حكم مستقل ويبنى عليها أصل من 
لة وهي مسأ ،في مسألة التبليغ -عليه الصالة والسالم-األصول الذي قد يخدش بعصمة النبي 

نعم من القواعد المقررة في الشريعة  ،حكم وال يؤخذ منها أصل ايمكن أن يبنى عليه الافتراضية 
لكن في التبليغ المسألة مسألة قرآن يعني ابتناء المصالح  ،أن ما يخشى منه المفسدة قد يؤج ل

 والمفاسد على ما وقع ال على ما يفترض.
  طالب: ..........

 تأخير عندكم؟
  ..........طالب: 

 أي طبعة معك؟ أو في المراقي نفسه؟
  طالب: ..........

 أي الطبعات؟ 
  طالب: ..........

 ألن العدم يعني أنه ال يبلغ بالكلية. ؛ألن جائز عدم تبليغ فيها التأخير العدم ال يرادف التأخير
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جائز تأخير التبليغ إلى  يوالضمير في قوله له عائد إلى االحتيا  في البيت المذكور قبله أ"
 "ال يشترط.. :المسألة الرابعة .وقت االحتيا  له

لكن الحاجة داعية في مسألة التبليغ وهي حاجة التالوة فهو تأخير عن وقت الحاجة فتأخير 
 التبليغ داخل في قول أهل العلم أنه ال يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

  طالب: ..........

 ژألن الخبث له معاني يطلق على الردع  ؛الشجرة الخبيثة ال يعني الخبثلكن األكل من هذه 

 ،ال تيمموا الرديء من الطعام أوال تيمموا الخمر والميسر   ٢٦٧البقرة:  ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 -عليه الصالة والسالم-ومع ذلك جاء النص على أن الثوم والبصل حالل لما  أمر النبي 

إلى آخره قيل أحرام هما يا رسول  «إن هاتين الشجرتين... »باعتزال من أكلهما المصلى وقال 
 في صحيح مسلم هذا مبين ومنتهي. «أنا ال أحرم ما أحل هللا»هللا قال 

  طالب: ..........

وأعطى النبي  «كسب الحجام خبيث»  ٢٦٧البقرة:  ژ ڻ ڻ ڻ ژلكن يطلق على الرديء  نعم
 ا ما أعطاه.الحجام ولو كان حرام   -عليه الصالة والسالم-

  طالب: ..........

 نعم ببيانه ما فيه شك لكن يبقى أن الخبيث مجمل وُبي ِّن.
  طالب: ..........

 هذا صححناه.
ال يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز  :المسألة الرابعة"

رضي هللا  -فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس ،به ودليله الوقوع أن يكون بعضهم جاهال  
متمسكين  -صلى هللا عليه وسلم-أبا بكر رضي هللا عنه يطلبان ميراثهما من النبي  -عنهما
   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژاآلية وعموم   ١١النساء:  ژ ڳڳ گ گ گ ژبعموم 

بيَّن أن هذا العموم ال يتناول  -صلى هللا عليه وسلم-ولم يعلما أنه   ٣٣النساء:  ژ ېې
لى هذه  «إنا معاشر األنبياء ال نْوَرث»األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه بقوله  الحديث وا 

 المسألة أشار في المراقي بقوله: 
ــــذي وجــــود                   ونســــبة الجهــــل ل

بمـــــا ُيَخصـــــو مـــــن الموجـــــود                    .
. 

 ."وسميته أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وهذا أوان الشروع في المقصود
الدليل قد  ،هذه المسألة التي هي الرابعة جواز خفاء البيان هي فرع عن جواز خفاء الدليل أصال  

وقد ال يبلغه البيان ويحكم بخالفه لعدم  ،ألنه لم يبلغه ؛ال يبلغ العالم ويحكم بخالف مقتضاه
ألن اإلحاطة بجميع  ؛هذه مسألة معروفة ،وقد ال يبلغه التقييد ،وقد ال يبلغه التخصيص ،بلوغه
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لكن  ،ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة هذا أمر مستحيل على جميع الناس
 ،مجموع ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة ال يجوز أن يخفى على جميع األمة

ولهذا ترتبت  ؛يعني ال يجوز أن يخفى على المجموع مجموع األمة فيعلمه هذا ويخفى على هذا
األجور العظيمة على المبالغة في تحصيل العلم والسعي في تحصيله والتعب على تحصيله 

فيها  وليسقادر على أن يجعل األحكام في مدونة وواضحة  -جل وعال -هللا ،لتعظم األجور
عموم وال خصوص وال إطالق وال ناسخ وال منسوخ جاهزة كل يفتح ويقرأ ويفهم ما صار للعلم 

يوسف:  ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژوهم في هذا يتفاوتون هذا يعرف  ،مزية وال صار ألهله شرف

ومهما وصف بعض أهل العلم بأنهم من بحور العلم فإنهم كلهم لن يتجاوزوا ويتعدوا قول هللا   ٧٦
 .٨٥اإلسراء:  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ: -جل وعال-

  طالب: ..........

 ين؟ أ
  طالب: ..........

 ليسلونها أزهر كلون أبيها لكنه وصف اعُتمد عند بعض الطوائف ومعناه صحيح فبالنسبة للونها 
ومن حذفه من أجل مخالفة  ،لكنه اعُتمد عند بعض الطوائف من ذكره ال يثرب عليه ،فيه إشكال

 ا معه وجه.هذه الطائفة أيض  
  طالب: ..........

 هذا كله مقدمة.
  طالب: ..........

في المقدمة أحال إلى المواضع التي بين فيها هنا باختصار يبسطه في مكانه  ،مضى الذي
 ترجم وتوضح مراد الشيخ من البيان.يسميها ترجمة ت

 سورة الفاتحة بسم هللا الرحمن الرحيم قوله تعالى: "
 ." ٢الفاتحة:  ژ پ پ ژ

 السورة قبل البسملة؟ أوعندك البسملة قبل السورة 
 سم هللا يحفظك؟

 بعد؟ أوالبسملة قبل 
 بعد.

  طالب: ..........

أنا عندي قبل هذه الطبعة األولى من الكتاب البسملة قبل وهي مطبوعة في عصر المؤلف وهذا 
 يتكلم على مفردات منها.فاتحة بكمالها ليكتب البسملة هو سيسرد الال هو األصل ألنه 
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  طالب: ..........

 نعم.
  طالب: ..........

 عندك؟
  طالب: ..........

على  ،لو أراد أن يذكر الفاتحة بنصها من أول بكمالها نعم يأتي بالفاتحة أيضا،يحسن ذكرها 
 الخالف بين أهل العلم هل هي آية منها أو ليست بآية على ما هو مقرر في كتبهم.

  طالب: ..........

كتابه  لة واالستعاذة وتجاوز كل شيء ألنالشيخ تجاوز البسم ،تكلم على البسملةلن يال، هو 
الثاني أكثر من ثلث يعني في المجلد األول و  ،ختصار الشديد السيما في أولهمبني على اال
 .المجل دات األخيرةواحد من مجلد صغار عن  االقرآن مع أنه

  طالب: ..........

 ؟ كيف
  طالب: ..........

 هذه طبعة المدني األولى.
  طالب: ..........

 يبدأ من المائدة.
  طالب: ..........

الجزء الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء وهو صغير بينما القرطبي األول والثاني والثالث في هذا 
 في البقرة.

  طالب: ..........

سورة الحج عند الشيخ محمد األمين مجلد  انظرلكن الشيخ  ،كله أحكام وهذا مبني على األحكام
 كبير ثالثة أضعاف هذا وهي سورة الحج فقط في نصف جزء.

 .٢الفاتحة:  ژ پ پ ژعالى: قوله ت
د في وجموجود في األشرطة في دروس الشيخ كالم ال ي ،وفي األشرطة ما ليس في المكتوب

 المطبوع ثم إنها جمعت هذه األشرطة وفرغت وطبعت في مستدرك اسمه العذب النمير.
  طالب: ..........

ثالث ورقات وهي في الفاتحة انظر  اآلن ،ال المطبوع مختصر السيما أوله أذكر أن فيه شيئا، ال
تعرض ي لمحتى على طريقة الشيخ في آخر الكتاب تحتاج إلى كالم كثير وفيها مباحث وأحكام 
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وأحكام االستعاذة والبسملة  ،افتتح القرآنبها ألنه  ؛حكم االستعاذةو لها الشيخ من أهمها البسملة 
هل هي آية من كل  ،رة أو ليست بآيةهل هي آية من السو  ،هل هي آية من القرآن أو ليست بآية

على أنهم يتفقون على أنها بعض آية من سورة النمل  ،على خالف بين أهل العلم ؟سورة أو ال
ويختلفون فيما عدا ذلك  ،ا على أنها ليست بآية من سورة التوبةويتفقون أيض   ،هذا محل إجماع

 والمسألة مبسوطة ومعروفة.
  طالب: ..........

ثم أخذ  ،فه من أجل بيان ما أجمل من القرآن فقط ليبينه؟ هذه كانت الفكرة في األصليعني هو أل  
 العادة أن الناس يطولون ثم يختصرون. ،يطيل فيما بعد هذا نوع من التأليف فريد ما له نظير

 ."اا وال زماني  ا مكاني  لم يذكر لحمده هنا ظرف  "
تجديد  هكالم ال يوجد عند غيره وفي هالجودة وفيومع ذلكم الكتاب في غاية األهمية وفي غاية 

 رحمة هللا عليه.
 ".وذكر في سورة الروم أن من"

فيه إعواز في كثير من المواطن شديد مبين في كتب  ،لكن ال يمكن االستغناء به عن غيره
 التفسير األخرى.

 ٹ ٿ ٿ ژوذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السموات واألر  في قوله: "

وذكر في سورة القصو أن من ظروفه الزمانية الدنيا واآلخرة في   ١٨الروم:  ژ ٹ ٹ
 ."وقال في أول سورة سبأ  ٧٠القصص:  ژ مئىئ  حئ جئ ی ی یی  ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ژقوله: 

 ما عندك اآلية؟
 اآلية نعم.

 عندك اآلية؟
 موجودة نعم.

 طيب.
واأللف والالم في   ١سبأ:  ژ ٿ ٿ   ٺ  ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ژ :وقال في أول سورة سبأ ،اآلية"

الحمد الستغراق جميع المحامد وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن 
 ."يثنوا عليه به

 لحظة.
الشيخ ما عرف الحمد إال عرضا ثناء أثنى هللا به تعالى على نفسه من طريق الخبر ولم  :أوال  

ن قال  ،يقصد بذلك التعريف مع أنه إذا كان يفسر الحمد بالثناء فقد اعُترض على هذا التعريف وا 
اعَترض ابن القيم على هذا التعريف بالحديث المعروف في صحيح مسلم  ،به جمهور أهل العلم
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فإذا قال العبد الحمد هلل رب العالمين قال حمدني  ،قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين»
ذا قال الرحمن  ،عبدي وفي الوابل  ،فجعل الثناء غير الحمد «الرحيم قال أثنى علي عبديوا 

بما يليق به من صفات الجالل  -جل وعال -الصي ب البن القيم تعريف للحمد وهو أنه وصف هللا
وأما الثناء تكرار المحامد يعني الحمد فرد من أفراد الثناء  ،والكمال وتعظيمه وما أشبه ذلك

فهناك تحميد وهناك ثناء وفيه تمجيد مقتضى الحديث أنها  «مجدني عبديمالك يوم الدين قال »و
وفي ضمن عباده أن يثنوا عليه به السيما على قراءة الفتح الحمَد هلل رب العالمين فهذه  ،متغايرة

 أمر بالحمد باعتبار التقدير المقدر احمدوا. ،أخذ منها أهل العلم أنه أمر بذلك
  طالب: ..........

هذا الحمد احمدوا الحمَد هلل رب العالمين وكأنه مصدر منصوب بفعل محذوف وعلى  ال، يصير
 كل حال القراءة شاذ ة.

 .٢الفاتحة:  ژ ڀ پ پ ژوقوله تعالى: 
  طالب: ..........

يظهر حفظي قديم عن كالم ابن القيم لكن والذي يظهر أنه من كالم الوابل  هذا الذيوهللا هو 
 الصيب.
  ..........طالب: 

 هذا كالم ابن القيم.
  طالب: ..........

 حتى نفس الشيء استفاده منه.
لم يبين هنا ما العالمون وبين ذلك في موضع   ٢الفاتحة:  ژ ڀ پ پ ژوقوله تعالى: "

  ٢٤ - ٢٣الشعراء:  ژ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژآخر في قوله: 
ألن وجود العاَلم عالمة ال شك فيها على  ؛قال بع  العلماء: اشتقاق العاَلم من العالمة ،اآلية

ا بصفات الكمال والجالل قال تعالى:   ک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ژوجود خالقه متصف 

 "واآلية في اللغة العالمة قوله..  ١٩٠آل عمران:  ژ گ گ گ   ک ک ک
وُجمع بجمع  ،كل ما سوى هللا عاَلم-رحمه هللا-المجددوالعاَلم كل ما سوى هللا كما قال اإلمام 

ال كل صنف عاَلمالمذكر السالم الذي هو جمع العقالء تغليب   عالم  ،عالم اإلنس ،ا للعقالء وا 
وقال هللا اإلمام  ،كل ما سوى هللا عالم ،عالم كذا ،على النبات ،عالم الجماد ،عالم الحيوان ،الجن

 وأنا واحد من ذلك العالم. -رحمه هللا -المجدد
هما وصفان هلل تعالى واسمان من أسمائه الحسنى   ٣الفاتحة:  ژ ڀ ڀ ڀ ژ :قوله تعالى"

 ."مشتقان من الرحمة
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هما اسمان مشتمالن  ،مشتمالن على صفة وهي الرحمة -جل وعال -هما اسمان من أسماء هللا
ثبت به النص فإنه يشتق  -جل وعال -ولذا إذا تقرر أن هذا االسم من أسماء هللا ؛على صفة

 منه صفة وال عكس.
 ."مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة"

يل من صفات المبالغة.  نعم صفة فعالن وَفعِّ
 ."والرحمن أشد مبالغة من الرحيم"

 الزيادة هنا؟  ما هيألن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى  ؛قالوا
  طالب: ............

 فيها ياء وميم.يضا ألكن هذه  نعم
  طالب: ............

 من حيث المعنى لكن المبنى من حيث اللفظ. دعناال، 
  طالب: ............

واأللف في مقابل الياء إذ ا  ،الميم موجودة في االثنين ،نعم، فيها زيادة الميم موجودة في االثنين
 زيادة النون.
 خلصنا؟ سم.

والرحيم  ،لجميع الخالئق في الدنيا وللمؤمنين في اآلخرة ألن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة"
وفي كالم ابن جرير ما يفهم منه  ،ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة وعلى هذا أكثر العلماء

وفي تفسير بع  السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير ويدل له  ،حكاية االتفاق على هذا
ر وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصالة والسالم األثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثي

وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث  ،الرحمن رحمن الدنيا واآلخرة والرحيم رحيم اآلخرة
فذكر   ٥طه:  ژ ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ژوقال   ٥٩الفرقان:  ژ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ ژقال: 

 ڳ ڳ ژومثله قوله تعالى:  ،االستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته قاله ابن كثير

مساكه   ١٩الملك:  ژ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ     ڱ    ڱ ڳ أي ومن رحمانيته لطفه بالطير وا 
 ڃ ڃ ژومن أظهر األدلة في ذلك قوله تعالى:  ،إياها صافات وقابضات في جو السماء

 ژوقال   ١٣الرحمن:  ژ ے ھ ھ ھ ھ ژإلى قوله:   ٢ - ١الرحمن:  ژ چ چ ڃ

 ."فخصهم باسمه الرحيم  ٤٣األحزاب:  ژ يث ىث مث جث
 ولذا يجوز أن يوصف المخلوق بأنه رحيم وال يجوز أن يوصف بأنه رحمن.

صلى -فإن قيل كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله "
فالظاهر في الجواب وهللا أعلم أن الرحيم  «رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما»-هللا عليه وسلم
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ا خاو بالمؤمنين كما ذكرنا لكنه ال يختو بهم في اآلخرة بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيض  
 ."فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما

يكون العطف هنا بعد أن ذكرت الرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات ذكرت الرحمة الخاصة 
 ا.ين في الدنيا واآلخرة أيض  بالمؤمن

  طالب: ............

 ."أو يوصف بأنه رحيم لكن ال يوصف بأنه رحمن ايسمى رحيم نعمالرحمن، "
  طالب: ............

 ."يمنع بخالف المصحف يتقيد فيه بالرسم ليس هناك ماحتى لو كتبت باأللف "
  طالب: ............

 أريد به الخاص.
 مب خب حب ژا أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيض  والدليل على أنه "

ألن صالته   ٤٣األحزاب:  ژ يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت جت يب ىب
ن كانت  خراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا وا  عليهم وصالة مالئكته وا 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژوكذلك قوله تعالى  ،اسبب الرحمة في اآلخرة أيض  

 ۆئ    ۇئ وئۇئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم الجاّرة للضمير الواقع على   ١١٧التوبة:  ژ ۈئ ۈئ ۆئ
ن كانت  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  والمهاجرين واألنصار وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وا 

 ."ا والعلم عند هللا تعالىسبب رحمة اآلخرة أيض  
ا هي ال شك أن التوبة رحمة للتائب والمتوب عليه في الدنيا واآلخرة نتيجتها في اآلخرة وأيض  

ألن العاصي مهما بلغ من عصيان ومهما بلغ من رفاهية على حد ما يزعم  ؛فائدة له في الدنيا
ن هملجت بهم البغال  ،ومن تنعم وجمع للدنيا وخدمة وانبساط فيها فإنه ليس بسعيد فإنهم وا 

 وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية ال يفارقهم.
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژلم يبينه هنا وبينه في قوله   ٤الفاتحة:  ژ ٺ ٺ  ٺ ٺ ژوقوله تعالى: "

اآلية والمراد بالدين في اآلية   ١٩ - ١٧االنفطار:  ژ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
أي جزاء أعمالهم بالعدل قوله   ٢٥النور:  ژ ڭ ۓ ۓ ے ے ژومنه قوله تعالى:  ،الجزاء
أشار في هذه اآلية الكريمة إلى تحقيق معنى ال إله إال هللا ألن   ٥الفاتحة:  ژ ٿ ٿ ژتعالى: 

ثبات :معناها مركب من أمرين فالنفي خلع جميع المعبودات غير هللا تعالى في جميع  ،نفي وا 
واإلثبات إفراد رب السموات واألر  وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه  ،أنواع العبادات
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وقد   ٥الفاتحة:  ژ ٿ ژبتقديم المعمول الذي هو وقد أشار إلى النفي من ال إله إال هللا  ،المشروع
تقرر في األصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث 

  ٥الفاتحة:  ژ ٿ ژوأشار إلى اإلثبات منها بقوله  ،القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر
 ."في آيات أخر كقوله وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصال  

إذا قلت المعبود هللا أو هللا  نأسلوب الحصر في تقديم المعمول على العامل مثل تعريف الجزئي
ال نعبد إال إياه كل هذا حصر، ، ومثله النفي واإلثبات في كلمة التوحيد ال إله إال هللا ،هو المعبود

 ال يستحق العبادة معه أحد.
 ڻ ں ں ڱ ڱ ژخر كقوله: في آيات أ وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصال  "

وصرح بالنفي   ٢١: البقرةژ ں ں ژفصرح باإلثبات منها بقوله  ،اآلية  ٢١البقرة:  ژ ڻ
 ژوكقوله:   ٢٢البقرة:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژمنها في آخر اآلية الكريمة بقوله: 

 ." ٣٦النحل:  ژ ڃ ڃ ڄ ڄ
  طالب: ............

 هو يقصد هذا بدليل في آخر اآلية.
  ............طالب: 

 بقوله واعبدوا؟
 فيها واو. ليسآية البقرة 

 اعبدوا بدون واو.  ٢١البقرة:  ژ ں ں ژال 
 فيها واو ألنه يقصد آية البقرة بدليل قوله وفي آخرها. ليس نعم
وصرح بالنفي منها في آخر اآلية   21البقرة:  ژ ں ں ژفصرح باإلثبات منها بقوله: "

 ڃ ڃ ڄ ڄ ژوكقوله   22البقرة:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژالكريمة بقوله: 

 ژ چ چ چ ژفصرح باإلثبات بقوله   3٦النحل:  ژ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 خت حت جت يب ژوكقوله   3٦النحل:  ژ ڇڇ چ ژوبالنفي بقوله   3٦النحل: 

 ژ حت جت يب ژفصرح بالنفي منها بقوله   2٥٦البقرة:  ژ مث جث يت ىت مت

 ."2٦الزخرف:  ژ  ڍ ڍ ڇ ژوبقوله   2٥٦البقرة:  ژ مت خت ژوباإلثبات بقوله   2٥٦البقرة: 
البقرة:  ژ مت خت حت جت يب ژهذا نفي من حيث المعنى النفي واإلثبات في قوله 

 من حيث المعنى هو المتضمن لمعنى النفي واإلثبات في كلمة الشهادة.  ٢٥٦
اآلية   2٧ - 2٦الزخرف:  ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ    ڎ   ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ژوكقوله: "

 ژوقوله   2٥األنبياء:  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوكقوله 
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إلى غير ذلك من   4٥الزخرف:  ژ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 ."اآليات
 نعم.

  طالب: ............

-كان مجيئه، عقب الظاهر أنه ما تأثر إال   ال  وا  -أول ما جاء-هو كان على عقيدتهم أول األمر
سفة جميع العلوم درسها ال وتعرف العلوم التي درسها من منطق وفلعقيدة قومه على -رحمه هللا
ة أهل بلده وطريقة األشاعرة ثم بعد ذلك لما جاء تغير شك أنه  .-رحمة هللا عليه-جار على جاد 

  طالب: ............

وجدت عقيدته الشيخ عبد الرزاق يقول إنه اشترى تفسير الرازي أول ما ُطبع بجنيه يقول لما قرأته 
أنصار السنة  ومعروف أن ،وهو من أنصار السنة يدة السلف تركته دل على أنه قديممخالفة لعق

 على الجادة في العقيدة.
أي ال نطلب العون إال منك وحدك ألن األمر كله   ٥الفاتحة:  ژ ٹ ٿ ٿ ژقوله تعالى: "

ثباته بقوله:  بعد   ٥الفاتحة:  ژ ٹ ٿ ٿ ژبيدك وحدك ال يملك أحد منه معك مثقال ذرة وا 
 ."فيه  ٥الفاتحة:  ژ ٿ ٿ ژقوله 

  طالب: ............

تيانه بقوله   .٥الفاتحة:  ژ ٿ ٿ ژبعد قوله   ٥الفاتحة:  ژ ٹ ٿ ٿ ژوا 
تيانه بقوله: " بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه ال ينبغي أن   ٥الفاتحة:  ژ ٹ ٿ ٿ ژوا 

ألن غيره ليس بيده األمر وهذا المعنى المشار إليه هنا  ؛يتوكل إال على من يستحق العبادة
 ٴۇ ۈ ژوقوله  ،اآلية  ١٢٣هود:  ژ ڱڱ ڳ ڳ ژا في آيات أخر كقوله ا واضح  جاء مبيَّن  

 ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ :وقوله ،اآلية  ١٢٩التوبة:  ژ ېى ې ېې    ۉ       ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ

إلى غير ذلك من   ٢٩الملك:  ژ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژوقوله   ٩المزمل:  ژ ڑ ژ ژ
 ."٧الفاتحة:  ژ ڤ ژوقوله تعالى:  ،اآليات

 -جل وعال -كل هذا تقرير على أنه ال يجوز أن تصرف هذه العبادة التي هي التوكل إال هلل
من أنواع  ،ألنها من أنواع العبادة -جل وعال -عبادة قلبية ال تصح وال يجوز صرفها إال هلل

يجوز أن توكل لكن ال يجوز أن تتوكل، تتوكل على هللا  ،األلوهية والتوكل نوع والتوكيل نوع آخر
فقط ويجوز أن توكل من ينوب عنك من المخلوقين في قضاء بعض حوائجك يعني فيما يقدر 

 عليه.
  طالب: ............



 

 

 

 

 

1
5 
 

15 

 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 الخاص يعني خاص بالمؤمنين.مر بنا قريبا وأن هذا من العام الذي ُأريد به و ُذكر هذا 
  طالب: ............

فال يجوز حملها على الخاص هي امتنان على المخلوقين؟ امتنان  اال، إذا كان سياقها امتنان
ألن االمتنان  ؛على الناس كلهم؟ ألن من صيغ العموم حتى النكرة في سياق االمتنان تفيد العموم

 ز تخصيصه ال بفئة من الناس وال بأفراد منهم.وجود وكرم ال يجو  -جل وعال -فضل من هللا
  طالب: ............

 ؟ كيف
  طالب: ............

ال، واضح أنها لالمتنان إذ ا يرد على.. األصل أنه رحيم بالمؤمنين وقد تتعدى هذه الصفة إلى 
 غيرهم.

  طالب: ............
 ؟ماذا

  طالب: ............
 يجوز. ال نعم

  ............طالب: 
 يوكل من شاء.و أما التوكيل يتوكل  -جل وعال -التوكل ال يجوز إال على هللا

  طالب: ............
لكن يتوكل عليه يتجه  ال بأس،ألن الفرق بين التوكل الذي هو عمل القلب يكل إليه حفظ كذا 

جل  -بقلبه إليه وأنه يكفيه ما خشي على متاعه وعلى شيء من أموره ال هذا ما يصلح إال هلل
 .-وعال

وبّين  ؟لم يبين هنا من هؤالء الذين أنعم عليهم  ٧الفاتحة:  ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ژوقوله تعالى: "
 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژذلك في موضع آخر بقوله: 

تنبيهان: األول يؤخذ من اآلية الكريمة صحة إمامة أبي   ٦٩النساء:  ژ ڑ ژ ژ ڈ
ألنه داخل فيمن أمرنا هللا في السبع المثاني والقرآن العظيم أعني  ؛بكر الصديق رضي هللا عنه

فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك  ،الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم
وقد بين الذين أنعم هللا   ٧ - ٦الفاتحة:  ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژفي قوله تعالى 

أن أبا بكر رضي هللا عنه من  -صلى هللا عليه وسلم-وقد بّين  ،عليهم فعّد منهم الصديقين
الصديقين فاتضح أنه داخل في الذين أنعم هللا عليهم الذين أمرنا هللا أن نسأله الهداية إلى 
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على الصراط المستقيم وأن  -رضي هللا عنه -فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق ،صراطهم
 "قد علمت أن الصديقين من.. :الثاني ،إمامته حق

اآلن في تاريخ  ،هذا استنباط دقيق سببه والمؤدي إليه جمع اآليات المتشابهة في موضع واحد
تجده  ،سيما فيما نزل فيه القرآنخصيصة ال توجد في غيره من التواريخ ال -رحمه هللا -ابن كثير

يجمع اآليات في القصة الواحدة كلها ثم بعد ذلك يتحدث عنها بحيث يستحضر ما قيل فيها من 
يجمعها بحيث لو تكلم عليها في موضع ثم ترك الكالم الباقي في  ،نصوص الكتاب والسنة

ه النص هذا ال شك أنه قد يغفل عن الموضع الالحق أو الموضع موضع آخر لمناسبته أو يرد في
ولذلكم لما كانت طريقة ابن حجر أنه يجمع أطراف الحديث في  ؛السابق ويأتي بكالم يختلف

جميع المواضع ويتكلم عليه يستحضر ما في الموضع األول وما في الموضع الثاني والسابع 
كذا بينما الذي يشرح على ترتيب الكتاب وسيأتي وه ؟ولماذا أتى به البخاري في هذا الموضع

وقد يغفل عن قيد جاء في  ،ينسى ما قاله في الموضع األول الحديث بعد ألف حديث مثال  
فاستحضار اآليات المتشابهة في موضع واحد هذا يسمونه التفسير  ،موضع الحق وهكذا

وبدايته تكون  ،لدارس القرآنو من أنفع األمور لطالب العلم التفسير الموضوعي ف ،الموضوعي
وهذه تنفع لطالب العلم يأتي إلى كتاب مثل المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ويأتي باللفظة في 

أو  ،جميع مواضعها من القرآن وينظر ما قال فيها أهل العلم في كتبهم من كتب التفسير وغيرها
هذا اللفظ ويدور عليها هذا المعنى  يأتي إلى المفردات للراغب فإنه ُيعنى بجمع اآليات التي فيها

ن تعدى ذلك إلى بصائر ذوي التمييز استفاد كثير  و   مثال   ،تحتاج إلى تعب الفالمسألة  ،اا 
اإلخالص يجمعون لك اإلخالص في جميع القرآن ما جاء منه باللفظ وما جاء منه بالمعنى وأنت 

مت عليها من خالل مجيئها في بخالف ما لو تكل ،تتحدث عن الموضوع والصورة متكاملة أمامك
 القرآن وأنت تفسر القرآن على ترتيبه قد يخفى عليك شيء.

  طالب: ............
 معروف. بلىاالستنباط 

  طالب: ............
على  اأبادي وأصله المفردات هو معتمد اعتماد المفردات للراغب أو بصائر التمييز للفيروز

 المفردات.
قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم هللا عليهم وقد صرح تعالى بأن مريم بنت  :الثاني"

ذ ا فهل تدخل مريم في قوله  ،اآلية  ٧٥المائدة:  ژ ۋۋ ٴۇ ژعمران صديقة في قوله:  وا 
أو ال؟ الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة   ٧الفاتحة:  ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ژتعالى: 

أصولية مختلف فيها معروفة وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
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رة ونحوها مما يختو بجماعة الذكور تدخل فيه اإلناث أو ال يدخلن فيه إال بدليل المذكَّ 
اخلة في اآلية واحتج أهل هذا فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك وعليه فمريم د ؟منفصل

 ،القول بأمرين األول إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على اإلناث في الجمع
ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها كقوله تعالى: في  :والثاني

في امرأة العزيز  وقوله  ١٢التحريم:  ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژمريم نفسها 
 ." ٢٩يوسف:  ژ ەئ ژ

لكن هناك إشكال وهي أن أهل العلم يستدلون  ،يعني هذا في خصوص مريم كانت من القانتين
وقال في حق مريم   ٤٣البقرة:  ژ ڻ ڻ ڻ ں ژ: -جل وعال -بوجوب صالة الجماعة بقوله

ما يجب؟ مثل ما قيل في  أوفهل يجب عليها جماعة   ٤٣آل عمران:  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ
 حق الرجال.

  طالب: ............
 ما جاء؟ كيف

  طالب: ............
 ما تصلي مع الجماعة؟

  طالب: ............
 بالرجال.

  طالب: ال يجب عليها.
 ؟ ٤٣آل عمران:  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ژعليها أن تصلي مع الجماعة  ايعني كان واجب

  طالب: ............
تدل على وجوب الجماعة في  الألننا لو قلنا أن اآلية   ٤٣آل عمران:  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ

ذا قلنا أن الجماعة  ،حق مريم قلنا اآلية الثانية ال تدل على وجوب الجماعة في حق الرجال وا 
تجب من هذه اآلية كما قرر أهل العلم لزمنا أن نقول أن الجماعة كانت واجبة على مريم ألن 

 .واحد اللفظ
  ............طالب: 

 يقول لك الذي ال يرى وجوب جماعة يقول نفس الكالم في اآلية الثانية، هذا ما يصلح.
  طالب: ............

ال نستطيع أن نفرق بينهما، هذه متماثالت حكمها واحد ال يفرق بينها إال بنص، على كل  نعم
وجوب الجماعة مقرر في  ،حال هذا مما يرد فيه اإلشكال في مثل هذا الموضع واألمر فيه سهل

 ا ولو لم نحتج إلى هذه اآلية.نصوص كثيرة جد  
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  طالب: ............
 فمفاده واحد هذا األصل إال أن يدل دليل على غير المراد. االمقصود أنه إذا كان اللفظ واحد

  طالب: ............
 هو يقصد أن أمه صديقة يعني من الصديقين. ،هو يقصد هذا نعم

  ............طالب: 
 هو ذكرها فوق وأمه صديقة ذكرها.

 ." ٢٩يوسف:  ژ وئ ەئ ەئ ژوقوله في امرأة العزيز: "
  طالب: ............

 هذا واضح وهذا في حقها كانت من القانتين هذا من أوضح األدلة.
  طالب: ............

 .نعم
 ."٢٩يوسف:  ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ ژوقوله في امرأة العزيز: "

ال بد أن ينص على المرأة  ،ينص عن المرأة في كل مناسبة وال يكفي ذكر الرجال اآلن ال بد أن
 وتقحم في كل شيء.

  تقدم على .طالب: 
هللا أخرهن وهذا واقع المشكلة أننا نعيش انهزامية  ،تي إذاعة لندنأنت على مذهب سيداتي ساد
 نعيشه اآلن. لوب بغالب هذه مشكلتنا الظرف الذينعيش ردود أفعال اقتداء مغ

 وقوله في امرأة العزيز.
ا من وقت كان فيه يقال الوالدة هللا يكرمك يعني من باب التقزز وانتقل الناس نقلة كبيرة جد  

اإلسالم رفع المرأة وأعلى من  ،هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة ،ا شططوالتقذر هذا أيض  
ا تفضل على الرجال أو تداني الرجال لكن ال يعني أنه ،شأنها ورفع من قيمتها وكرمها وعززها

 ال، كل له منزلته أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فالمرأة لها منزلة والرجل له منزلة.
 ژ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ژوقوله في امرأة العزيز: "

وقوله   ٤٣النمل:  ژ ىئ                مئ حئ جئ         ی ی یی ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ ژوقوله في بلقيس   ٢٩يوسف: 
اآلية فإنه    ٣٨البقرة:  ژ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژفيما كالجمع وقوله فيما كالجمع المذكر السالم 

وذهب كثير إلى أنهن ال يدخلن في ذلك إال بدليل منفصل واستدلوا  ،اتدخل فيه حواء إجماع  
إلى قوله:   ٣٥األحزاب:  ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژعلى ذلك بآيات كقوله 

 "وقوله..  ٣٥األحزاب:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ
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ل بينهما يكون مثل اإلسالم واإليمان ا فلكل معناهيعني إذا ذُ  ،إذا ُفصِّ ذا اقتصر على  ،كرا مع  وا 
يقول لماذا لم تدخل إن المسلمين والمسلمات يعني  ،أحدهما دخل فيه الثاني هذا قريب منه

 التنصيص على المسلمات مع أنها داخالت في لفظ المسلمين لالهتمام بشأنهن والعناية بهن.
  طالب: ............

 نعم، ألن الحديث كثير عن النساء.
  طالب: ............
 المذكر السالم ما أدري عند قوله.وقوله فيما كالجمع 

  ............ طالب:
 .٣٨البقرة:  ژ ٻ ژال، وقوله فيما يشبه الجمع المذكر السالم وهو واو الجماعة في قوله 

  طالب: ............
 ال، هو تقدير الكاف مثل يشبه.

ثم  ،ذلك أزكى لهم  ٣٠النور:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژوقوله تعالى: "
اآلية فعطفهن عليهم يدل على   ٣١النور:  ژ ڳ گ گ گ گ  ک ک ژ :قال

وأجابوا عن حجة أهل القول األول بأن تغليب الذكور على اإلناث في الجمع  ،عدم دخولهن
نما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند اإلطالق وعن  ،ليس محل نزاع وا 

دخولهن في حالة لم من قرينة السياق وداللة اللفظ و اآليات بأن دخول اإلناث فيها إنما عُ 
لى هذا  ،االقتران بما يدل على ذلك ال نزاع فيه وعلى هذا القول فمريم غير داخلة في اآلية وا 
 الخالف أشار في مراقي السعود بقوله:

ومــا شــمول مــن لننثــى جنــْف                 
.  ............................."                  

. 
 جنُف.
 جنٌف.

 جنُف بالضم.
وما شمول مـن لننثـى جنـُف                 "

ــي شــبيه المســلمين اختلفــوا  .                   "وف
. 

يعني هل األصل الدخول وال تخرج إال بقرينة أو األصل الخروج وال تدخل إال بقرينة هذا هو مفاد 
 القولين.
 قول.

  طالب: ............
 ؟ماذا

  طالب: ............
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 الصديقين؟يقول هل تدخل من 
  طالب: ............

 بلى.
  طالب: ............

 ؟كيف
  طالب: ............

؟ هي صديقة لكن هل تدخل في آية  أوالال، المنعم عليهم الصديقين فهل تدخل في الصديقين 
 ما تدخل؟  أوالنساء 

جماهير قال جماهير من علماء  قال  ٧الفاتحة:  ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژوقوله تعالى: "
-وقد جاء الخبر بذلك عن رسول هللا  ،التفسير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارض 

ن كانوا  -رضي هللا عنه -من حديث عدي بن حاتم -صلى هللا عليه وسلم واليهود والنصارض وا 
ن ا عليهم جميع  ضالين جميعا مغضوب   شاركهم النصارض ا فإن الغضب إنما خو به اليهود وا 

 ."فيه ألنهم يعرفون الحق
 ا غيرهم من الطوائف والملل ممن اتصف بوصفهم.ويشاركهم أيض  

 ."ألنهم يعرفون "
ألن الغضب باليهودي أخص وجاءت آيات تدل على ذلك والضالل في النصارى أكثر وجاء في 

 النصوص ما يدل على ذلك.
والنصارض  ،ا فكان الغضب أخو صفاتهمد  ألنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عم"

 ."جهلة ال يعرفون الحق فكان الضالل أخو صفاتهم
ومن ضل من العباد والعام ة ممن قل نصيبه من  ،ولذا من ضل من العلماء فإنه باليهود أشبه

 .-نسأل هللا العافية -العلم فإنهم بالنصارى أشبه
  طالب: ............

 معروف. نعم
 ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ژوعلى هذا فقد يبين أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فيهم: "

  ٦٠المائدة:  ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژا وقوله فيهم أيض   ،اآلية  ٩٠البقرة: 
اآلية وقد يبين أن الضالين   ١٥٢األعراف:  ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژوقوله:  ،اآلية

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژالنصارض قوله تعالى: 

 ."٧٧المائدة:  ژ ٹ ٹ
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.


